
lakás
ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb

házlakás saját hőközponttal Csíksze
redában, a Decemberi forradalom ut
cában. Csere is érdekel garzonlakásra
különbözetfizetéssel. Telefon: 0742–
489265.

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredában, a
Testvériségsugárút17. számalatt. Irányár:
52000lej.Telefon:0745–310405.(19850)

KIADÓ Costineşti-en kulcsos nyaraló
két-három család részére. Telefon: 0740–
194786.(19809)

telek
ELADÓCsíkdelnénpanorámáskörnye

zetben 10 áras beltelek saját úttal, dupla
kijárattal(főútraésfaluútra),vagyegyben
58ár.Irányár:850euró/ár.Telefon:0752–
110871.(19889)

jármű
ELADÓ 2003-as évjáratú BMW mo

torkerékpár,forgalombabeírva1500euró
ért ésegy rendXXLméretűmotorosruha
(nadrág és felsőrész) 350 lejért. Telefon:
0745–601133.

ELADÓ1995-ösévjáratúSuzukiVitara,

4x4-es,jóállapotban.Ára:3650euró.Te
lefon:0744–786147.(19899)

ELADÓ 2003-as évjáratú Daewoo
Matizjóállapotban,légkondival.Ára:2350
euró.Telefon:0744–786147.(19899)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Audi A4-es
jó állapotban. Ára: 2650 euró. Telefon:
0744–786147.(19899)

ELADÓDaewooTicojóállapotban.Ára:
1250euró.Telefon:0744–786147.(19899)

ELADÓK:Fiat-Same3hengeres,48LE-s
traktor kitűnő állapotban; ISEKI 22 kW-os
4x2-es, 2000 évjáratú traktor (3500 euró),
2003-as évjáratú Ford Focus 1,8 dízel, sok
extrával,frissenbehozva,névreíratva(3300)
euró,1998-asévjáratúVWT45személyes,
101 LE-s, valamint szippantók, váltóekék,
165cm-eskörkasza.Telefon:0749–155155.
(19841)

ELADÓK (Kovászna megyében) Né
metországból hozott gyerek ATV, pedálos
robogók,biciklik.Telefon:0749–781125.

ELADÓ sürgősen (Kovászna megyé
ben) 2006-os évjáratú, fehér Opel Astra
1.7CDTI.Telefon:0742–296510.

ELADÓ(Kovásznamegyében)1995-ös
évjáratúVolkswagenPolo–kétajtós,kifo
gástalan állapotban, beíratva. Ára: 1200
euró,alkudható.Telefon:0766–223363.

vegyes
ELADÓ Csíkszeredában, Szécsenyben

jó állapotú, 500 m2-es téglaistálló, 11 ár
területtel, lakrésszel, főút mellett, közmű
vesítve.Telefon:0745–849989.

ELADÓegy120literesmélyhűtő.Ára:
200lej.Telefon:0751–081567.

ELADÓdaráló1,5kW-osmotorral,há
romfázisraisköthető.Ára:500lej.Telefon:
0741–328190,0366–105903,Csíkszereda.

ELADÓK: használt hűtők,mosógépek,
tévék, ülőgarnitúrák, bútorok, matracok,
ágyak,szekrénysorokéssokmásminden.
Megtalál Zsögöd 49. szám alatt. Telefon:
0744–173661.(19884)

ELADÓ traktor utáni függesztett vegy
szerezőgép.Telefon:0723–227961.(19864)

ELADÓ egy levegőtroli (szimpla) na
gyonjóállapotban.Telefon:0745–325054.

ELADÓ300literestejhűtőújszerűálla
potban.Telefon:0745–816642.(19848)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép
garanciával. Ára: 2000 lej. Érdeklődni le
heta0745–510386ésa0266–244461-es
telefonszámokon.(19337)

szállás
HORGÁSZÓK és kikapcsolódni vá

gyók figyelmébe! Szálláslehetőség, illet
ve szobák bérlése Homoródszentpálon a
0745–890902-estelefonszámon.

tanfolyam
VILLANYSZERELŐ-tanfolyamotszerve

zünk.Telefon:0726–300576.

szolgáltatás
VÁLLALOK meszelést, glettelést, par

kettázást és minden tisztességes munkát
garanciával, kedvezményesen (meg
egyezés alapján). Telefon: 0728–835965.
(19906)

Magyarállampolgársághozszükséges
iratokhiteles fordításakedvezőáron, rö
vidhatáridővel,akonzulátussalszembeni
fordítóirodában. Telefon: 0266–372433,
0744–664364.

Az ARNOLD cég lapos tetők hő- és
vízszigetelésétVÁLLALJA.Telefon:0729–
141879.(84213)

részvétnyilvánítás

Őszinterészvétünketésegyüttérzé
sünketfejezzükkiagyászolócsaládnak
kolléganőnk, Szegedi Zsuzsa édesapja
elvesztésemiattérzett fájdalmában.A
KangooJumpcégmunkaközösségeés
SebestyénKinga.

megemlékezés

Mindenévbeneljönazanap,
Amelyszámunkra
fájóemlékmarad.
Nyugodjcsendesen,
Legyenbékésálmod,
Találjodaföntörökboldogságot.

Fájószívvelemlékezünk2001.júni
us29-re,

GERGELYGYÖRGY

halálának 10. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! Bána
tosszerettei.(19904)

Pihenjcsendesen,
holnincsfájdalom,
Szívünkbenittleszel
mígélünkevilágon.

Fájószívvelemlékezünk

id.LURCZADÉNES

halálánakelsőévfordulóján.Szerettei–
Csíkszereda.(19842)

köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akikdrágahalottunk,

id.GÁLMIKLÓS

temetésénrésztvettek,sírjárakoszorút,
virágot helyeztek és mély fájdalmunk
banosztoztak.Agyászolócsalád.

Hirdetések

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökre itt marad.

?

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drá-
ga jó édesanya, nagymama, dédmama, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd, 

ANTAL BORBÁLA
szerető szíve életének 91., özvegységének 20. évében rövid, de türelemmel viselt 
szenvedés után megszűnt dobogni. Temetése június 29-én, szerdán 9.30-tól lesz 
a gyimesfelsőloki temetőben. Legyen Istentől áldott, csendes pihenése! Búcsúzik 
tőle a gyászoló család, gyermekei, Mária, János, Ilonka, Anna és Béla, valamint 
unokái és dédunokái, komái és jó szomszédjai.

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még... (Juhász Gyula)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy

FERENCZ ANTAL
(Tóni bácsi)

életének 76. évében ez év június 26-án örökre eltávozott szerettei köréből. Teme-
tése június 29-én 13 órakor lesz a csíkszeredai Kalász negyedi temetőben. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Emlékét szívünkben örökre 
megőrizzük! A gyászoló család.

Megállt a drága szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.
Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó feleség, édesanya, anyós, nagymama, testvér, anyatárs és rokon,

BEKE ERZSÉBET
szül. Bálint

életének 66., házasságának 44. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után 
2011. június 27-én lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 
június 29-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára a családi háztól a nagytusnádi római ka-
tolikus temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család.

hargitanépe2011. június 28., kedd  | 13. oldal 

A Hargita Megyei Agrárkamara
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

versenyvizsgát hirdet
egy vezetői köztisztviselői állás betöltésére

a Hargita Megyei Agrárkamaránál.

l Osztályvezető 
 Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával – agrármérnök;
– a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt tör-

vény 54. szakaszának előírásai;
– minimum 2 év szakmai régiség;  
– mesteri vagy posztgraduális végzettség;
– számítógép-kezelői ismeretek. 
A versenyvizsga időpontja: 2011. július 19., 10 órától (írásbeli) és 

2011. július 21., 10 órától (szóbeli vizsga);
Helyszín: a Hargita Megyei Agrárkamara székhelye. 
A beiratkozási határidő: 2011. július 6. 
Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint 

bővebb felvilágosítást a Hargita Megyei Agrárkamara székhelyén 
kaphatnak az érdeklődők (245-ös iroda, 0266–312318-as telefon-
számon). 

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Imre 
István: 0745–107618 (központ), 
Nistor Attila: 0747–140901 (köz-
pont), Rácz Dezső: 0740–619711 
(Kalász és Tudor negyed), Szé

kely udvarhelyen: Győrfi And-
rás: 0744–391537, Jakab Zoltán: 
0743–643995, Krafft István: 
0742–419786

Vidéken:
Csíkkozmás: Les  tyán Jenő – 
0726–604137, Csík me  naság: 
Göte Erzsébet – 0746–664805, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi ros ka – 
0744–912658, Csíkszentmárton: 
Potyó István – 0724–976659, 
Csíkszentmiklós: Kovács Zsu-
zsanna – 0746–350229, Csík-
szépvíz: László Ferenc – 0266–
325000, Nagytusnád: Pál Csaba 
– 0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

Magánszemélyeknek (postán): 
19, 54, 105 és 204 lej.

Magánszemélyeknek (lapkihor
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 
110 és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
magánszemélyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezet-
védelmi hirdetések: 1 lej/cm2 + 
TVA. Gyászjelentő: INGYENES! 
Maximális terjedelem 80 szó. Tele-
fon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (lejárati 
dátum a szelvényen). Egyszerre maxi-
mum 5 szelvény vehető igénybe.

elhalálozás


